
nek rendszerét. 27-rõl 5 százalékra csökkent az új laká-
sok és házak építésének áfája, valamint, ha valaki saját
maga építi fel új otthonát, akkor 5 millió forint erejéig az
áfát is visszakaphatja. A családi otthonteremtési kedvez-
mény keretében egy gyermeknél 600 ezer forint, két gye-
reknél 2,6 millió forint, három gyermeknél pedig 10 mil-
lió forint támogatást adnak, utóbbi esetben egy ugyanek-
kora összegû, 25 éves futamidejû, maximum 3 százalé-
kos kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Ennek feltéte-
le a büntetlen elõélet, valamint az, hogy a vállalt gyerme-
kek szülei házasságban éljenek, de egyedülálló szülõ is
kérheti a támogatást.

INGYENES OKMÁNYOK

Újfajta személyazonosító igazolványt vezettek be, ami
a hagyományos kártyákat váltja ki. (A személyazonosító
igazolványt, a TAJ-kártyát, a lakcímkártyát és az adóazo-
nosító igazolványt.) Az E-SZIG mellett 2016. január else-
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VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ ÉVBEN
Az új év több változást is hozott. Az egyik legfonto-

sabb, hogy csökkent a személyi jövedelemadó, emelked-
tek a bérek, és többek között átalakították a családi ott-
honteremtés kedvezményeit is.

Január 1-jétõl 15 százalékra csökkent a személyi jöve-
delemadó, ez egy átlagos keresetnél 2600 forintos többle-
tet jelent havonta. Szintén változás, hogy 27 százalékról
5 százalékra csökkent a sertéshús és a lakásépítés áfája.
Mindezek mellett 10 ezer forintról 12 500-ra emelkedett
a kétgyermekesek gyerekenkénti adókedvezménye, így 60
ezer forinttal is nõhet egy család éves bevétele.

EMELKEDETT A MINIMÁLBÉR ÖSSZEGE

Bruttó 111 ezer forint lett a minimálbér és 129 ezer fo-
rint lett a garantált bérminimum. Emellett növekedett a
közszférában dolgozók bére is.

Átalakították a családi otthonteremtés kedvezményei-

jétõl ingyenesen váltható ki a személyi igazolvány, a
lakcímkártya, a diák- és pedagógusigazolvány, de az elsõ
vezetõi engedélyért sem kell már fizetni. Útlevelet továbbra
is díjkötelesen igényelhetnek azok, akik utazni szeretné-
nek. Nem kell fizetni érte akkor, ha valakinek új család-
név miatt szükséges az új úti okmány, vagy ha az elõzõt
ellopták. A két-, illetve a háromgyermekes családok pe-
dig csökkentett díjért kaphatják meg az útlevelet. Ha bár-
melyik személyi okmányt ellopják, cseréjük január else-
jétõl ingyenes. A magánszemélyek térítésmentesen kér-
hetik ki erkölcsi bizonyítványukat évente négy alkalom-
mal, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának cse-
réjéért sem kell már fizetni, de a mezõgazdasági és erdé-
szeti gépkezelõi jogosítvány is térítésmentessé vált. A vál-
lalkozóknak könnyítés, hogy évente négyszer ingyenesen
kérhetnek ki cégkivonatot, de a cégmásolat kiállításáért
sem kell fizetni, ha azt a cég egyik tagja vagy a képviselõ-
je kéri ki.
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LEHET MÉG PÁLYÁZNI.
Bár a december végi
határidõ lejárt, folya-
matosan él a lehetõség
a Digitális Magyaror-
szág Program eszköze-
inek megpályázására.

DÍJMENTES ZÓNÁK.
Karácsony elõtt tartotta
meg a 2015-ös év utol-
só ülését a nyíregyházi
közgyûlés. A képviselõk
döntöttek a parkolási
díjak módosításáról is.

12 ÉRDEKESSÉGEK

NE TÁNCOLJUNK... A
szabad vizek jege a szó-
rakozási lehetõség mel-
lett komoly veszélyeket
is rejthet. A szakembe-
rek óvatosságra intik a
lakosságot!

TAVALY IS NÉPSZERÛ VOLT SÓSTÓ
Több mint félmillió vendég kereste fel a gyógyhellyé nyilvánított üdülõhely, Sós-

tógyógyfürdõ fürdõlétesítményeit 2015-ben, de a Nyíregyházi Állatpark is 19 évé-
nek talán legsikeresebbét zárta. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
vezérigazgatója elmondta, 505 000 fölött alakult a vendégszám a cég által üzemel-
tetett Park- és élményfürdõben, a tavi szabadtéri strandon, valamint a fürdõházban,
illetve a város központjában lévõ Júlia fürdõben. Az új gyógyászati szárnyban, vala-
mint a fürdõházban pedig több mint 130 ezer gyógyvizes terápiás kezelést végeztek
az orvosok. A Nyíregyházi Állatpark is sikeres évet tudhat maga mögött. A sóstói
kertre tavaly több mint 430 ezer látogató volt kíváncsi. 200 kisállat született, köztük
afrikaielefánt-bébi is, és az is nagy büszkeségre ad okot, hogy Európa legjobb állat-
kertje lett a Nyíregyházi Állatpark. Mi több, megkapta a Fogyasztóbarát Vállalkozás
elismerést is, amit eddig alig tucatnyian birtokolnak ma Magyarországon.

A fényfüzérek és a városháza erkélyén olvasható felirat az idõközben megérkezett hóval még ünnepi hangu-
latot árasztanak, de a felvétel már vízkeresztkor készült, a karácsonyi idõszak zárásaként. A kemény mínuszok-
kal beköszöntõ új esztendõ számos országos változást és a további városi fejlesztések lehetõségét is elhozta
(lásd lejjebb és a harmadik oldalon). A hideg azonban szerdán ahhoz még nem volt elég tartósan kopogós, hogy
a tavakon hivatalosan is korcsolyázhassunk. (Bõvebben a 12. oldalon.)                                     Fotó: Szarka Lajos

A TÉLI SZÜNET UTÁN JÖTT A TÉL
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MINISZTERI ELISMERÉS
Lázár János miniszterelnökséget ve-

zetõ miniszter miniszteri elismerõ ok-
levelet adományozott dr. Galambos
Ildikónak, a megyei kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal hivatalve-
zetõjének, aki a kormányablakok ki-
alakításában is nagy szerepet vállalt.

RE-FLEX TÁNCEST
Idén is megtartotta hagyományos,

karácsonyi táncestjét a RE-flex Mo-
derntánc Stúdió. A növendékek a leg-
újabb koreográfiákkal álltak a közön-
ség elé a Móricz Zsigmond Színház-
ban. A két rendezvényen 140 táncos
lépett színpadra.

NÕTT A SZÜLETÉSEK SZÁMA
Nõtt a házasságkötések száma és több

gyermek is született Nyíregyházán – ezt
mutatják a 2015-ös adatok. A temetõi fõ-
könyv zárásakor a városházán tartott saj-
tótájékoztatón elmondták, a szabolcsi
megyeszékhelyen az utóbbi 15 évben
2014-ben volt a legalacsonyabb a teme-
tések száma, ez 2015-ben kis mértékben
növekedett, de szerencsére a népesség
száma nem csökkent.

Magyarországon tavaly – januártól ok-
tóberig tartó idõszakot nézve – 0,5 száza-
lékkal nõtt a születések száma, míg Nyír-
egyházán 0,81 százalékkal. Összesen
3562 csecsemõ született a szabolcsi me-
gyeszékhelyen.

TÖBB ESKÜVÕ

A tavalyi adatokból kiderül, az elmúlt
fél évtizedben 500 fõ fölött stabilizálódott
a házasságkötések száma Nyíregyházán,
és 2014-hez képest 20 alkalommal többen
is esküdtek meg. December 30-áig 535 há-
zasságkötést celebráltak. Nyíregyháza
egyébként a 23 megyei jogú város közül
azon kevesek közé tartozik, ahol 1990 óta
nem csökkent a népesség. A lakosság szá-

ma a 115 ezer fõt 20 éve meghaladja, és
bíznak abban, hogy ez nemsokára eléri a
120 ezret.

Róka Zsolt, a Temetkezési Vállalat igaz-
gatója elmondta: szerencsére kevés gyer-
mek és fiatal hunyt el 2015-ben Nyíregy-
házán, az itt temetettek 60–70 százaléka
61 és 90 éves kor közötti, de rendeztek
temetést száz 91 év fölöttinek és egy 100
éven felüli elhunytnak is.

OSZTJÁK A SZOCIÁLIS TÛZIFÁT

Zajlik a szociális tûzifa osztása a rászo-
ruló családok számára. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén
5000 mázsa fa áll a hátrányos helyzetû
családok rendelkezésére, mely a faápolá-
si, fakivágási és gallyazási tevékenység
során gyûlt össze. Ebbõl a társaság 3030
mázsát 606 család számára már szétosz-
tott – tájékoztatta szerkesztõségünket
Szabó Edina, a NYÍRVV sajtóreferense.

A városüzemeltetõ társaság összesen
4000 mázsa fát biztosít a szociálisan rá-
szorulók számára, 1000 mázsát pedig
rendkívül hideg idõjárás esetén a krízis-
helyzetbe kerülõ családoknak különítenek
el. A készlet szigorú kezelése lehetõvé tet-
te, hogy a korábbi évekkel szemben a
NYÍRVV-nek nem kell tûzifát vásárolnia.

HÉTFÕTÕL CSÜTÖRTÖKIG

Az igényléseket a korábbi gyakorlat-
nak megfelelõen a Human-Net Alapít-
ványhoz kell eljuttatni, és az elbírálást
követõen a NYÍRVV Nonprofit Kft. köz-
ponti telephelyén hétfõtõl csütörtökig,
7:30–14:00 óráig vehetõ át a családon-
kénti 5 mázsa tüzelõanyag. A fa elszállí-
tásáról az igénylõknek kell gondoskod-
niuk, az idõs, mozgáskorlátozott embe-
rek számára azonban a társaság kiszál-

lítja azt. A sajtóreferens hozzátette, az
idei évben a rászorulók számának meg-
felelõ mennyiséget kiviszik a külterületi
városrészek centrumába, és helyben oszt-
ják szét az igénylõk számára.

FELKÉSZÜLTEK A HIDEG IDÕRE
December 21-én Jászai Menyhért,

Nyíregyháza MJV alpolgármestere
sajtótájékoztatón számolt be arról,
hogy az önkormányzat koordinálásá-
val a város szociális és gyermekjóléti
intézményei és szervezetei, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. szakemberei és a Rend-
õrség munkatársai egyeztetést folytat-
tak a rendkívüli hidegre és hóesésre,
az esetleges krízishelyzetre való fel-
készülés érdekében. Arra kérnek min-
denkit, amennyiben tudomást szerez-
nek szabadban lévõ hajléktalanokról,
élelem vagy tûzifa nélkül lévõ csalá-
dokról, idõs, egyedül élõ emberekrõl,
cselekvésképtelen szenvedélybete-
gekrõl, akkor hívják az alábbi telefon-
számot: bármilyen segítségkéréssel,
24 órán át hívható a Periféria Egyesü-
let diszpécser szolgálata: 42/504-618
– az egyesület által üzemeltetett krí-
zisautó 24 órában mûködik, két szo-
ciális munkás szintén 24 órában se-
gít, ahol szükséges.

NYÍREGYHÁZI OPERISTÁK
Játsszunk Ismét Operát! címmel a

Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Is-
kolák Szövetsége, valamint a Magyar
Zeneszerzõk Egyesülete zenei vetélke-
dõt hirdetett. Nyíregyházáról 3 iskola
diákjai vettek részt a megmérettetésen
és kiemelkedõ eredményeket értek el.

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
Szikszay József, nyíregyházi lakos,

90. születésnapját ünnepelte. Ez alka-
lomból Ágoston Ildikó önkormányzati
képviselõ és Simai Istvánné, a Szociá-
lis és Köznevelési Osztály munkatársa
is felköszöntötte, s átadták a kormány
és az önkormányzat emléklapját.

SZILVESZTER KÉSZENLÉTBEN
A katasztrófavédelem az év minden

napján állandó készenléttel gondosko-
dik a lakosság folyamatos mentõ-tûzvé-
delmérõl, valamint az állampolgárok
biztonságáról. A megyei igazgató szemé-
lyes látogatással köszöntötte a decem-
ber 31-én szolgálatot adó tûzoltókat.

BÚCSÚ 2015-TÕL
Ezrek ünnepeltek a Kossuth téren,

hallgatták a Very Take Band, valamint
a Tram-Buli’n zenekar muzsikáját. Az
új év elsõ perceiben Nyíregyháza pol-
gármestere köszöntötte a jelenlévõket,
de a mûsor elmaradhatatlan része volt
a tûzijáték is.

KÉMÉNYSEPRÕK A VÁROSHÁZÁN
Kéményseprõk köszöntötték a város

vezetõit és Nyíregyháza lakóit az újév
elsõ munkanapján a városházán. A
fekete ruhás, fehér nyaksálas szakem-
berek hagyományosan, minden évben
tolmácsolják jókívánságaikat, szeren-
csét hozva ezzel az itt élõknek.

CSODA ÉS KÓSZA
Megkezdõdtek a Csoda és Kósza

címû darab olvasópróbái a Móricz
Zsigmond Színházban. Az elõadás
szereplõi: Jenei Judit, Nagyidai Gergõ,
Tóth Zolka, valamint Palicz Eszter
Alma. A darab rendezõje Harsányi Su-
lyom László.
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aláhúzta: elsõként központi, állami forrásokban gondol-
kodnak, majd – lehetõleg minél kisebb saját forrást igény-
lõ – pályázatokban, s csak aztán nyílhat a város kasszája.
Elõbbiekre is bõven lesz példa, hiszen az úgynevezett TOP
(Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrá-
sok, melynek keretében Nyíregyházának, mint megyei
jogú városnak közel 24 milliárd forint jut ebben az uniós
ciklusban, nagyjából negyedét, tehát hatmilliárd forintot
szeretnének az idén lehívni (megpályázni).

SÓSTÓI FEJLESZTÉSEK

Emellett a novemberi, miniszterelnöki látogatás kapcsán
született Modern Városok Program megállapodás részle-
teinek kibontása is megkezdõdik, aminek tervezésében
sokat segít a karácsony elõtt Nyíregyházának megítélt fél-
milliárd  forintos kormányzati forrás. – Szeretnénk a jog-
erõs építési engedélyig eljutni a sóstói négycsillagos szál-
loda ügyében, amelynek kivitelezése így 2017-ben meg-
kezdõdhetne. Ugyanígy elkészülhetnének a múzeumfa-
lu-beruházás engedélyes tervei, és – Sóstón maradva gon-
dolatban – az állatpark fejlesztésérõl is megkezdõdtek a
tárgyalások az országos állatkerti fejlesztési koncepció
részeként.

SPORT ÉS KULTÚRA

Szintén idei feladatként fogalmazta meg a Tiszavasvári
úti új sportcentrum konkrét tervezését, az építési engedé-
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TOVÁBBRA IS LENDÜLETBEN NYÍREGYHÁZA
EGYEDÜLÁLLÓ FEJLESZTÉSI CSOMAG MEGVALÓSÍTÁSA INDUL

2016, és az elõttünk álló évek egyedülálló lehetõséget
kínálnak Nyíregyháza számára fejlesztési szempontból –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc a szokásos, kéménysep-
rõkkel történt találkozás és az újévi jókívánságok elhang-
zása utáni sajtótájékoztatóján.

Mint mondta: nem törik meg az elmúlt esztendõk len-
dülete, hiszen akkora mértékû fejlesztési csomag megva-
lósítása kezdõdik, mely számos területen jelent majd elõ-
relépést, meghatározva akár évtizedekre a város jövõjét,
pozitívan befolyásolva generációk életét.

KÖLTSÉGVETÉS JANUÁRBAN

A pénzügyi tervezésrõl szólva kiemelte, hogy az idén
a szokásosnál hamarabb, már a január végi közgyûlésen
a képviselõk elé kerül a költségvetés tervezete, amit az
tesz lehetõvé, hogy a parlament tavaly nyáron elfogadta
az idei országos büdzsét. Ebben, saját erõre támaszkod-
va, továbbra is hangsúlyosan jelennek majd meg az utak-
kal kapcsolatos beruházások.

UTAK: TOVÁBB AZ ÚTON

– Az elmúlt években 45 földutat aszfaltoztunk le, és
évek óta jelentõs pénzt fordítunk a járdák helyreállítására,
építésére is. Tartani akarjuk ezt a tempót, évi 15–18 út
felújításával, fõként a külterületekre koncentrálva, sokéves

lyek megszerzésével, amelyhez a felüljáró lábánál közle-
kedésfejlesztési feladatok is kapcsolódnak, valamint a Sza-
badtéri Színpad korszerûsítését, mely kapcsán már készül
a mûszaki „diagnózis” és állapotfelmérés.

KORMÁNYZATI ÍGÉRETEK

– De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kormány-
zati tervek szerint még az idén  meglesz a jogerõs építési
engedélye  a Nyugati elkerülõ Tokaji útig tartó szakaszá-
nak, hogy az elkerülõ továbbépítése is folytatódhasson,
valamint idén decemberre teljes egészében elkészül a
Tokajig tartó kerékpárút, és  új  funkciót kapva megújul a
városhoz kerülõ Kállay-kúria is – sorolta.

KORSZERÛSÖDÕ INTÉZMÉNYEK

Dr. Kovács Ferenc hozzátette: emellett természetesen
fontos és kiemelt feladat a sokszínû önkormányzati intéz-
ményrendszer mûködtetése, de a bölcsõdék, óvodák, is-
kolák, szociális intézmények modernizálására is vannak
elképzelések. Mint emlékeztetett, ez a folyamat nagy lép-
tékben 2013-ban indult, a szükségletekhez igazítva, a
nyíregyháziak érdekét nézve. – S kiemelten odafigyelünk
a rászorultakra, idõsekre, gyerekekre, úgy, mint eddig.
Tesszük mindezt egy országosan is egyre pozitívabb, ven-
dégváró nyíregyházi arculattal, melynek sikerét az itt élõk
alapozzák meg – köszönte meg mindenki munkáját bol-
dog új esztendõt kívánva a polgármester.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJABB FEJLESZTÉS A KRÚDY ART MOZIBAN
Ötmillió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert

újabb fejlesztésekre a Krúdy Art Mozi az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumának pályázatán.

2014-ben 10 millió forintot nyertek. A forrásból egy tel-
jesen új digitális vetítõberendezést állítottak üzembe. Az-
óta nemcsak mûvészfilmeket, hanem közönségsikerre szá-

mító alkotásokat is bemutatnak a filmszínházban és en-
nek köszönhetõen a nézõszám is megnégyszerezõdött
(például most vetítik a Stars Wars legújabb részét is). A
pályázatot 2015-ben is kiírta a minisztérium, amelyen is-
mét elindult a Krúdy Art Mozi és nyert is.

KIEGÉSZÍTÕK A DIGITÁLIS VETÍTÕHÖZ

Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igaz-
gatója azt mondta, a pályázati összeget arra szeretnék fel-
használni, hogy a digitális vetítõberendezéshez kiegészí-
tõket biztosítsanak. A pályázati forrásból a tervek szerint
megújul a hangrendszer, és ha a keret lehetõvé teszi, egy
új vetítõvásznat is beszereznének a mozi fenntartói. Mind-
ezek mellett, ha lehetõség van rá, szünetmentes tápegy-
séget is vásárolnának, ami áramszünet esetén nyújthat se-
gítséget. A beruházás még ebben az évben megvalósul-
hat. A beszerzéssel két évvel meghosszabbodik az, hogy
art moziként kell üzemeltetni a mozit. A mûvész- és ma-
gyar filmek mellett bizonyos arányban modern, nagy si-

lemaradást pótolva – mondta. Majd kérdésre válaszolva
kifejtette: az utóbbi évtizedekben nem volt példa ilyen
tendenciózus, saját erõbõl, hitelfelvétel nélkül megvalósí-
tott infrastrukturális beruházássorozatra.

INDUL A TOP

Az önerõs beruházások persze csak a harmadik, kisebb
szeletét adják majd az idei fejlesztéseknek, hiszen most is

kerre számító közönségfilmeket is vetíthetnek a 160 fõ be-
fogadására alkalmas Krúdy Art Moziban. De idegen nyel-
vû, feliratos filmeket is megtekinthetnek azok, akik a szó-
rakozást nyelvgyakorlással szeretnék összekapcsolni.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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TOVÁBBRA IS LEHET PÁLYÁZNI A LAPTOPOKRA!
Bár a december végi határidõ lejárt, folyamatosan él

a lehetõség a Digitális Magyarország Program eszköze-
inek megpályázására. Ezáltal összesen 5000 notebook
és 1000 táblagép kerülhet ingyenesen a nyíregyházi já-
rásban élõkhöz.

Oláh István, a program nyíregyházi koordinátora szer-
kesztõségünknek azt nyilatkozta: a korábbi, intenzív ér-
deklõdésbõl kiindulva sokan lehettek, akik az ünnepek
idején nem tudtak eljutni a Luther utca 3. alatti irodába,
hogy kitöltsék az adatlapot, többeknek pedig a dokumen-
tumok beszerzése nem fért már bele a szûk határidõbe.
Ezért a pályázat kiírója a hosszabbítás mellett döntött, hogy
az érintettek semmiképp ne maradjanak ki a kivételes le-
hetõségbõl, hogy térítésmentesen jussanak digitális esz-
közökhöz.

SOKAN ÉRINTETTEK

Mint emlékeztetett: – Sokaknak szóló esélyrõl van szó,
hiszen egyaránt várjuk a nagycsaládosok és a gyermekü-
ket egyedül nevelõ szülõk pályázatait is – az összes esz-
köz csaknem felét ide szánják központilag. De ugyanúgy
eséllyel indulnak a nyilvántartott álláskeresõk, a közfog-
lalkoztatásban részt vevõk, a 45 év feletti munkavállalók,
az aktív nyugdíjasok, és a megváltozott munkaképessé-
gûek, amennyiben megfelelnek a kiírás feltételeinek – so-
rolta a célcsoportokat. A programkoordinátor szerint az
elõírások könnyen teljesíthetõk és egyszerûen igazolha-
tók is, hiszen a célcsoportba tartozáson túl a legfontosabb
alapfeltétel az, hogy a nyíregyházi járásban kell állandó
lakcímmel rendelkezni. Emellett a háztartás egy fõre jutó
havi jövedelme nem haladhatja meg a nettó 98 000 forin-
tot (egyedül élõk esetében a 140 000 forintot). Mindössze
ezek kapcsán kell beszerezni dokumentumokat, például
jövedelemigazolást, vagy éppen a munkanélküli státuszt
igazoló papírt. A többi Oláh István szerint valóban gyor-
san megy, hiszen képzett munkatársak segítenek a hely-
színeken a kitöltésben. Nyíregyházán, a Luther u. 3. alatt

várják a kérelmüket leadni szándékozókat, míg szerte a
járásban az E-Magyarország pontokon.

MINDENKI ESÉLYES

Mint kiemelte: alaphelyzetben nem utasítanak el sen-
kit, hanem hiánypótlás keretében kérik a pontosítást vagy
még szükséges dokumentumokat. – A cél az, hogy ne le-
gyen olyan, aki jogosult, de mégsem adta be a pályázatot
– mondta. A majdani nyerteseknek pedig egy ingyenes,
alapfokú, a digitális írástudás elsõ szintjét jelentõ képzést
kell elvégezniük, hogy tudást, tapasztalatot szerezzenek
az eszközök használatához. Ami pedig összességében a
Digitális Magyarország Program hazánkban elsõként meg-
valósuló, nyíregyházi (és járására vonatkozó) mintapro-
jektjét illeti: Oláh István szerint rendben zajlanak a fo-

lyamatok. Így még 2016 nyarára a tervezettnél is több pon-
ton lehetnek ingyenes WiFi hotspotok, kialakulnak az új
(digitális) városi szolgáltatások, mindenhová eljut a 30 Mbit/
sec nagysebességû internet, és bizonyos közigazgatási szol-
gáltatások elektronikusan is megoldhatók lesznek, anélkül,
hogy be kellene menni valamelyik okmányirodába.

VÁRJÁK A PÁLYÁZÓKAT

Ezeken a helyszíneken, felületeken, vonalakon le-
het tájékozódni: Nyíregyházán, a Luther utca 3. alatt
(nyitva: 10-tõl 19 óráig), a  www.emagyarorszag.hu/
nyiregyhaza  weboldalon, vagy a 06-80/512-512-es
ingyenes zöldszámon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Nyíregyháza, Luther utca 3. szám alatti programiroda épülete
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Elkészült a körforgalom Oroson, a 41-es fõút és a Ve-
zér utca csomópontjában. A beruházást már több mint
10 éve szorgalmazták a városrész lakói, hiszen a telepü-
lést átszelõ fõúton veszélyes volt az átkelés.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, nagyon sok
súlyos baleset történt itt, és ez a fejlesztés egyszerre old
meg több problémát. Szélesebbek lettek a leállósávok,
kiépítették a gyalogátkelõket és a közvilágítást, valamint

ÁTADTÁK A KÖRFORGALMAT

öt biztonságos buszmegállót is kialakítottak a környéken.
Az átadóünnepségen elhangzott, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztõ Zrt. országosan 11 balesetveszélyes közleke-
dési csomópontot épített át, ezek között négyet Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. Az orosi beruházás 345 millió
forintba került. Az eseményen részt vett dr. Seszták Mik-
lós nemzeti fejlesztési miniszter, aki a jövõt is vázolta.

– 2018-ra és 2019-re, mire egy-egy ciklust lezárunk, a
megyében minden olyan útfejlesztést és minden olyan
fejlesztés elõkészítését, amit a kormány megígért, megva-
lósítjuk és véghezvisszük. Akik azt szeretnék látni, hogy
egy miniszterelnök, egy polgármester és egy miniszter hogy
kerékpározik, azt szeretettel várjuk 2016. december 15-
én, amikor elindulunk a mi kis tokaji kerékpárutunkra.

TOVÁBBÉPÍTIK AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁT

A nemzeti fejlesztési miniszter arról is szólt, hogy az
elképzelések szerint a sztrádát a jelenlegi vásárosnaményi
végpontjától továbbépítik a magyar–ukrán határig, a kár-
pátaljai Beregszász irányába. Vásárosnaménytól Záhonyig
pedig az M3-asról leágazva gyorsforgalmi autóút kialakí-
tását tervezik, így az út a következõ években két ponton
éri el az ukrán határt.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

finanszírozó a LEGO Manufacturing Kft., az építtetõ a
NIF Zrt., a kivitelezõ pedig a Colas Út Zrt. A kivitelezés
szerzõdéses összege nettó 129,4 millió forint.

Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
kommunikációs igazgatója érdeklõdésünkre elmondta,
a körforgalom körpályája és a csatlakozó ágak építése
megvalósult. A járda, a kerékpárút és a közvilágítás ki-
építése megtörtént. A körforgalmat már korlátozás nél-
kül használhatják a közlekedõk. Jelenleg a befejezõ
munkálatokat végzik a szakemberek, így a tereprende-
zést, a burkolatprizma telepítését, valamint a
kerékpároskorlát építését. A kivitelezés január végén
fejezõdik be.                               (Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÁR HASZNÁLHATÓ
Tavaly októberben adták át a Nyíregyházát nyugati

irányban elkerülõ út újabb szakaszát, ami a Simai
(Kálmánházi) úttól indulva, a LEGO gyár mellett ha-
ladva éri el a 36-os fõutat, ahol egy körforgalmi cso-
mópontot alakítottak ki (Tiszavasvári út). A munkála-
tok azonban a közelben ezt követõen is folytatódtak,
igaz, azok már egy másik kivitelezést érintettek.

A LEGO területének a 36. sz. fõútról történõ megkö-
zelítését biztosító korábbi bekötõút a gyár napi személy-
és teherforgalmának biztosítására alkalmatlan volt, ezért
azt kiszélesítették és felújították, ami így, egy úgyneve-
zett „T-útcsatlakozással” kapcsolódott a 36. sz. fõút-
hoz.

JANUÁR VÉGÉN BEFEJEZÕDIK

A csomópontra kiadott forgalomba helyezési enge-
dély azonban a végleges forgalomba helyezés feltéte-
leként a korábban megépített „T-útcsatlakozás” körfor-
galommá történõ átépítését írta elõ. A beruházó és a
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Karácsony elõtt egy héttel tartotta meg a 2015-ös év
utolsó ülését a nyíregyházi közgyûlés. A képviselõk dön-
töttek többek között a város szociális és gyermekjóléti
ellátórendszereinek átszervezésérõl, a parkolási díjak mó-
dosításáról, valamint a város és a Lidl Magyarország Ke-
reskedelmi Betéti Társaság között kötendõ együttmûkö-
dési megállapodás jóváhagyásáról is.

A napirendi pontok megtárgyalását megelõzõen dr. Kovács
Ferenc polgármester Nyíregyháza Városáért Bencs Kálmán-
díjat nyújtott át Alessio Bonfantinak, az Electrolux nyíregyhá-
zi gyár igazgatójának a várossal való eredményes együttmû-
ködéséért, Dajka Lászlónak, a Nyíregyházi Sportcentrum mun-
katársának több évtizedes sportszervezõi, valamint a városi
rendõrkapitányságnak a lakosság érdekében végzett tevé-
kenységéért. Az elismerést dr. Illés László alezredes, a
Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje vette át.

500 MILLIÓS TÁMOGATÁS

Elsõ napirendként visszatekintettek az elmúlt közgyû-
lés óta történt eseményekre. A Nyíregyházi Televízió által
készített kisfilmet követõen dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter szóbeli tájékoztatást fûzött a látottakhoz. Beszélt arról,
hogy a Modern Városok Program kapcsán 15 megyei jogú
város között Nyíregyháza is részesült plusz 500 millió fo-
rint kormányzati támogatásban (részletek a 3. oldalon).

DÍJMENTES PARKOLÓK

A képviselõk megvitatták azt az elõterjesztést, amely a
városban lévõ fizetõparkolók üzemeltetésének szabályo-
zásáról szól. Ennek értelmében a 2015. december 19-étõl
január 1-jéig ingyenesen használt megállóhelyek díjai
2016. január 1-jével módosultak. Az új esztendõtõl a
Nyíregyházi Fõiskolánál és a Városi Stadion környékén, va-
lamint a Tokaji út 3. és a Rákóczi utcai Kínai Üzletház elõtti
parkolóhelyek megállóit ingyenesen vehetik igénybe az au-
tósok, mert a tapasztalatok szerint ezek egyrészt nem il-
leszkedtek szervesen a fizetõövezetekhez, másrészt kihasz-
náltságuk sem indokolta a fizetõparkolás további fenntartá-
sát. Összesen 366 parkolóhely lett teljesen díjmentes.

ÚJ PARKOLÓZÓNA

Bevezettek egy új, mérsékelt áron használható parko-
lási zónát a zúzott köves parkolókban. Ez azt jelenti, hogy
a III. zónában található csaknem 300 parkolóhelyen órán-
ként 150 forintért lehet megállni. Ebbe a zónába az Egy-
ház, a Síp, valamint a Bujtos utcai zúzott köves parkolók,
a Kossuth utca 17. szám alatti udvari parkoló, valamint a
Kossuth utca 34/A alatti parkoló tartozik. A belvárosi ki-
emelt zóna, valamint az I. és II. zóna parkolójegyei átla-
gosan 13 százalékkal emelkedtek január elsejétõl. (A
NYÍRVV Nonprofit Kft. 2011 óta nem emelte a parkolási
díjakat.) Ennek értelmében a kiemelt zónában az eddigi
310 forint helyett 350 forintra, az egyes zónában 210 fo-
rint helyett 250 forintra, a kettes zónában 160-ról 200-ra
emelkednek az óránkénti parkolási díjak. A bérletek ára,
illetve a kizárólagos használat díjtétele nem változott.
Mindemellett Nyíregyházán elkezdõdött a parko-
lóautomaták felújítása is, 2016 elsõ felében 13 felújított,
rendszámra szóló jegy kiadására alkalmas automatát he-
lyeznek el a kiemelt parkolási zónában.

DR. ADORJÁN GUSZTÁV,
FRAKCIÓVEZETÕ, FIDESZ-KDNP:

KÖZÖS ÉRDEK
– Valamennyiünk közös érdeke az, ha Nyíregyház-

ára érkezik valaki, akkor olyan helyeket találjon, ahol
megfelelõ módon tud parkolni. Az ország más váro-
saiban, s a világvárosokban, a belvárost mindenhol
megfelelõ módon védik egy bizonyos parkolási díjjal.
Mi is erre törekszünk. Szeretnénk azt, ha minél élhe-
tõbb lenne a belváros, a parkolóhelyek minél gyor-
sabb cserélõdését szolgálja ez a 13 százalékos eme-
lés.

ÚJ ÉS DÍJMENTES ZÓNÁK IS A PARKOLÁSI TÉRKÉPEN

NAGY LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETÕ, MSZP-
DK-EGYÜTT-PM:

TÉVÚT ÖSSZEHASONLÍTANI
– A díjváltozásról a véleményünk nem jó. A parkolási

rendelet módosításáról azt kell mondani, hogy vannak
pozitív elemei, amely bizonyos parkolóknál a díjmen-
tességet biztosítja. Vannak olyan részei a városnak, ahol
a díjcsökkentés indokolt, azonban a parkolási díjnak ilyen
mértékû emelése meggyõzõdésünk szerint nem indo-
kolt a városban. Tévút az, ha valaki összehasonlítja Deb-
recennel vagy más várossal a parkolási díjakat.

BÉRES CSABA, ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, JOBBIK:

IDÕSZERÛ VOLT A FELÜLVIZSGÁLAT
– A parkolási díjak emelésével nem értünk egyet. Ma-

gának, a parkolási rendszernek a felülvizsgálatát régóta
idõszerûnek tartjuk. A napirendi pontban vannak olyan
elemek, amelyeket támogathatónak vélünk, ilyen az, hogy
a zónákat bõvítik, illetve, hogy parkolók kikerülnek a díj-
fizetõs kategóriából, viszont a díjtételek emelését nem tá-
mogatjuk.

ÚJ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA

Törvényi változtatások miatt szükségessé vált a városban
mûködõ szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmé-
nyek struktúrájának átalakítása. A gyermekjóléti feladatokat
2011-tõl a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, a szociális
feladatokat a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, míg
az egészségügyi feladatokat az Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság látja el. 2016. január 1-jétõl a családsegítés a gyer-
mekjóléti szolgáltatással integráltan mûködhet, települési
szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten
pedig a család- és gyermekjóléti központ keretében.

NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK

A képviselõk beszámolót hallgathattak meg a Nyíregyhá-
zi Települési Értéktár Bizottság 2015 második félévében vég-
zett tevékenységérõl. 2015 második félévében négy nemze-
ti értéket vettek fel a Nyíregyházi Települési Értéktárba. Ezek
Nyíregyháza legrégibb iratai, a magyar szablyavívás, a
Borsody-vívórendszer, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hit-
tudományi Fõiskola Könyvtárának régi kézirat- és nyomtat-
ványgyûjteménye, valamint a Jósa András Múzeum, mint a
városi és megyei történeti értékek gyûjtõhelye. Az így össze-
sen 25-re bõvült listából 4 felvételét javasolják a Megyei Ér-
téktárba. A nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének,
népszerûsítésének, megismertetésének, megõrzésének és
gondozásának támogatására 3 millió forint, saját erõt nem
igénylõ pályázatot fogadott el a közgyûlés.

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉPÜLHET

A Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság Nyír-

egyháza 36. számú fõút melletti területen nagy volumenû
beruházást kíván megvalósítani. Élelmiszeráruházat szeret-
ne építeni, majd egy autós bevásárlóközpont kialakítását ter-
vezi. Ehhez szükséges a környék forgalmát lebonyolító útvo-
nalak korszerûsítése és bõvítése, amelyet a város vállalt.

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK,
BERUHÁZÁSOK

Több mint 25 milliárd forint értékû európai uniós és
hazai támogatású önkormányzati projekt zárult le 2015-
ben és zárul még a napokban is, illetve nyolc projekt meg-
valósítása még tart Nyíregyházán. Dr. Kovács Ferenc pol-
gármester tájékoztatójában kiemelte: 18 helyhatósági pro-
jekt pénzügyi elszámolása közel 24 milliárd forint összeg-
gel lezárás alatt áll. A még tartó 8 fejlesztés értéke pedig
meghaladja a 2 milliárd 658 millió forintot. Hozzátette,
hogy az önkormányzat új pályázatokat is benyújtott már,
az elbírálás alatti projektek értéke együttesen több mint
680 millió forint. A jövõben folytatódnak a fejlesztések,
többek között óvodákat újítanak fel, további középületek
energetikai fejlesztését végzik el, növelik a kerékpárút-
hálózatot, valamint modernizálják a nyíregyházi Krúdy Art
Mozit. (Bõvebben a 3. oldalon.)

BESZÁMOLÓ, ÁTALAKULÁS, PÁLYÁZAT

A közgyûlésen téma volt az Idõsügyi Tanács 2015. évi tevé-
kenysége, amelynek köszönhetõen több városi eseményen,
szabadidõs és egészségügyi programon vettek részt a nyugdí-
jasok. A közgyûlésen elfogadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Vállalat Kft.-vé történõ átalakítását, amely-
nek gazdasági, jogi és ügyviteli okai voltak, valamint határoz-
tak a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzõdés meghosszabbítá-
sáról is. A képviselõ-testület pályázatot hirdetett a Váci Mihály
Kulturális Központ igazgatói posztjának betöltésére, amely-
re a jelentkezéseket 2016. január 26-áig fogadják.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet

Ifjúsági Ház mûködtetésére
és a 2016. évi ifjúsági feladatok ellátására

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás el-
nyerésére a Nyíregyháza, Szent István utca 20. szám alatt található Ifjúsági Ház mûködtetésére és
Nyíregyháza közigazgatási területén történõ ifjúsági feladatok ellátására.

A pályázat célja: Értékközpontú és értékteremtõ ifjúsági programok létrehozása, a gyermek- és
ifjúsági korosztály aktív részvételével kulturális programok szervezése, amelyek szervesen illeszked-
nek a Nyíregyházán mûködõ gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe,
munkájába.

Folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, amely szolgálja szabadidõ-eltölté-
süket, társadalmi beilleszkedésüket, egyéni és szociális kompetenciafejlesztésüket, valamint lehetõsé-
get adnak a fiatalok kreativitásának kifejezésére, illetve a felmerülõ igények szerinti közösségi progra-
mok megvalósítására.

Pályázatot nyújthat be:
 1. Nyíregyházi székhelyû, bírósági nyilvántartásba vett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatá-

si területén mûködõ, alapító okiratuk/alapszabályuk szerint gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági kor-
osztállyal foglalkozó önszervezõdõ közösségek, civil szervezetek.

 2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

 3. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat a támogatást a 2016. évi költségvetésbõl finanszírozza. A támogatás nyújtása

utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás formájában történik.
A pályázónak az ifjúsági ház tevékenységérõl szóló elképzeléseit az ifjúsági feladatok biztosítása

mellett – ifjúsági programok szervezése, Diákpolgármesteri Iroda koordinálása és mûködtetése, Ifjú-
sági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységének ellátása és programjainak szervezése – kell
kialakítani.

Pályázati keretösszeg: 5.000.000 Ft
A pályázat megvalósulásának határideje: 2016. március 1. – 2016. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.
Elszámolható költségek:
Megrendezésre kerülõ programokhoz, rendezvényekhez, Diákpolgármesteri Iroda koordinálása és

mûködtetése, Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadá-
sok és a mûködéshez szükséges rezsiköltségek.

Támogatás intenzitása:  A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem
írja elõ.

A támogatásban részesülõ szervezet a kapott támogatást csak a meghatározott feladatellátásra hasz-
nálhatja fel.

A pályázatokat 1 eredeti példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pá-
lyázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Közgyûléséhez címezve, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályára (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2016. január 18. napjáig lehet benyújtani személyesen.
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ÁTALAKULT A NYÍRSULI KFT.

Nyíregyházi Sportcentrummá alakult a Nyírsuli Kft.
Nemcsak a név, hanem a szervezeti forma is megválto-
zott. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. igazgató-
ja a Nyírsuli korábbi vezetõje, Kósa Árpád lett. Az új szer-
vezeten belül három igazgatóságot hoztak létre, a verseny-
sport igazgatóságot Sitku Ernõ, a korábbi 149-szeres válo-
gatott kosárlabdázó vezeti, az utánpótlás igazgatói posz-
tot Kõhalmi Richárd, az NB I-ben szereplõ Fatum-Nyír-
egyháza röplabdacsapatának vezetõedzõje kapta meg, a
Bujtosi Szabadidõ Csarnok irányítását pedig – a szabad-
idõ- és tömegsport szervezéssel együtt – Hajnal Gusztávra
bízták. A szervezeti és névváltoztatást többek között az
tette szükségessé, hogy egyrészt kibõvült a Nyírsuli fel-
adatköre, másrészt felnõttek a korábbi Nyírsuli kötelékébe
tartozó fiatalok, akik ezentúl a hazai és nemzetközi po-
rondon már a felnõttversenyeken képviselik majd a vá-
rost.

MEGNYITOTT A FELÚJÍTOTT VMKK

Látványos táncjátékkal nyitotta meg kapuit a nagy-
közönség elõtt az Agóra program keretében moderni-
zálódott Váci Mihály Kulturális Központ. A zajos si-
kert arató 5 Doors Show õsbemutatójában nyíregyhá-
zi mûvészek is szerepeltek.

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

1,7 milliárd forintból vásárolt nyomda- és papíripari be-
rendezéseket a Dunapack Kft. A nyíregyházi cég a Gaz-
dasági Operatív Program segítségével valósította meg az
innovációs fejlesztést. A gépek telepítése és üzembe he-
lyezése 16 hónap alatt valósult meg. Január 23-án, ünne-
pélyes keretek között indították el az új gépsort. Az ese-
ményen részt vett Cord Prinzhorn, a cég tulajdonosa, dr.
Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter és dr. Kovács
Ferenc polgármester is.

10 ÉVES AZ ELECTROLUX-GYÁR

10 éve mûködik az Electrolux nyíregyházi hûtõgépgyá-
ra. A cég a jubileum alkalmából születésnapi partit tartott.
Néhány órára a gyártósorokat is leállították, mert a dolgo-
zókat is meglepték a jeles alkalomból. Péter Szabó Szilvia
adott koncertet a gyárban. A születésnapon kiderült, az
Electrolux hosszú távon tervez Nyíregyházán, és továbbra
is közép- és felsõkategóriás háztartási termékeket gyárta-
nak az ipari parkban.

FEBRUÁR

BÕVÜLÕ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Újabb négy, Nyíregyháza területén található, illetve itt
kiemelkedõt alkotó büszkeségünk került be a települési
értéktárba. Kulturális örökség kategóriában Bárány Frigyes
mûvészeti tevékenysége és a Hõsök temetõje, Egészség és
életmód címszó alatt dr. Eisert Árpád Nyíregyházán vég-
zett úttörõ szívsebészi tevékenysége, épített környezetben
pedig a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom kapott még
helyet a rangos listában.

MÁRCIUS

FITTEN, NYÍREGYHÁZÁN

Az önkormányzat kezdeményezésére, egészségmegõr-

NYÍREGYHÁZI TÖRTÉNÉSEK 2015-BEN
zõ programot indítottak Fitt Nyíregyháza néven. A régóta
sikeres Mozdulj Nyíregyháza! programjaihoz kapcsolód-
va a vállalkozó kedvûek a hétfõi gerinctorna, a szerdai
zumba- és a szombati jógafoglalkozások elõtt ingyenes
egészségügyi, valamint mozgással összefüggõ fizikális ál-
lapotfelmérésen vehettek részt.

100 ÚJ MICHELIN MUNKAHELY

Bejelentették: a Michelin Csoport tovább bõvíti nyír-
egyházi termelõegységét, amelyben nagyteljesítményû,
szupersport kategóriás, Michelin márkájú személyabron-
csokat gyárt. A 40 millió eurós beruházás megvalósítá-
sa 2017 végére a tervek szerint 100 új munkahely létre-
hozását teszi lehetõvé. A bõvítés eredményeképpen a
gyár kapacitása ekkorra el fogja érni a napi 6900-as
darabszámot.

30 ÉVES A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

A nézõk 1985. március 4-én este láthatták az elsõ,
akkor még kísérleti adást. Az NYTV ma a felújított Váci
Mihály Kulturális Központból a legkorszerûbb kamera-
technikával nyújt információkat a városlakóknak. A
nyíregyháziak 30 év alatt összesen mintegy 150 mun-
katárs közremûködésével 8000 adásnapot kísérhettek
végig a képernyõn.

ÁTADTÁK A CSODAKERTET

Átadták a Csodakertet a nyíregyházi Csodavárban. A
Down Egyesület az országban egyedülálló fejlesztõteret
hozott létre, ahol a többségi és a fogyatékossággal élõ gye-
rekek együtt játszhatnak. A Csodakert terében az értelmi
fejlesztés mellett az érzelmi intelligencia fejlesztése is ko-
moly szerepet kap.

BÕVÜLT AZ ÁTMENETI SZÁLLÓ

Bõvítette átmeneti szállóját az Oltalom Szeretetszolgá-
lat. A Rákóczi utcai épületben most már negyven férõhe-
lyen biztosítanak otthont a nehéz helyzetben lévõknek.
Az átmeneti szállón maximum két évig lehet lakni. A fej-
lesztés hatvanmillió forintba került.

DIGITÁLIS VÁROS

Bejelentették: Nyíregyházán kezdõdik el az országos
szélessávú internethálózat kiépítése. A program segítsé-
gével a városban és a nyíregyházi járásban 25 ingyenes
WiFi-pont épül. Mindezek mellett intelligens városi szol-
gáltatásokat alakítanak ki, egészségügyi-informatikai fej-
lesztéseket hajtanak végre, és kiterjesztik az e-ügyinté-
zést is. A nyíregyházi térségben élõk pedig több ezer esz-
közre pályázhatnak térítésmentesen.

ÁPRILIS

FÉNYVISSZAVERÕ BICIKLIK

Fényvisszaverõ festékkel lekent, használaton kívüli bi-
cikliket helyezett ki a rendõrség a megye forgalmas útjai
mellé. Így akarják felhívni az autósok figyelmét, vigyázza-
nak jobban a kerékpárosokra. 2014-ben többek között 900
személyi sérüléssel járó baleset történt a megyében, ebbõl
270 esetben biciklis volt a részese.

LIKE, VAGY TE MIT TUDSZ?

Több mint 120 nevezés és több mint 200 versenyzõ ér-
kezett arra a tehetségkutatóra, amelyet Nyíregyháza ön-
kormányzata, a Váci Mihály Kulturális Központ és a Nyír-
ség Turizmusáért Egyesület közösen hirdetett meg 13 és 25
év közötti fiatalok részére. A megmérettetésre 4 kategóriá-

ban várták a nyíregyházi, vagy a városban tanuló tehetsé-
ges fiatalokat. Hangszeres zene, ének, próza és vers, vala-
mint tánc osztályokban indultak a résztvevõk.

GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

A borbányai hulladéklerakó kármentesítése innovatív
fitoremediációs technológiával címû projektjével Nyíregy-
háza önkormányzata nyerte a Professional Hungary Kft.
által meghirdetett Greennovációs Nagydíj pályázat Hulla-
dékkezelési kategóriájának nagydíját.

AKADÉMIÁN AZ IDÕSEK

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Nyíregy-
háza önkormányzatával útnak indította a Kelet-Ma-
gyarországi Szépkorúak Akadémiáját. A résztvevõk
tavasszal és õsszel 6-6 elõadást hallgathattak meg a
szakértõktõl a helyes életmódról és táplálkozásról, a
szellemi és fizikai aktivitás jelentõségérõl, valamint
többek között a divatról a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

DOBOGÓS A TERMÁLMEDENCE

Bronz fokozatú díjjal tért haza Budapestrõl, a Hungexpo
Otthon-Design kiállításáról a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. A
Magyar Uszodatechnikai Egyesület és a Magyar Fürdõszö-
vetség által meghirdetett pályázaton a nyíregyházi Park-
fürdõ termálmedencéje és az ahhoz tartozó pool bárja a
közhasznú fürdõk kategóriában 3. helyezést ért el.

BEMUTATÓKERT A LEGÓBAN

Bemutatókertet alakítottak ki a 2014-ben átadott nyír-
egyházi LEGO gyár udvarában. Az élõhely-megõrzési pro-
jekt elsõ fázisában 2014 õszén, az épület körül, õshonos
növényfajokkal telepítettek be egy 26 hektáros területet,
2015-ben pedig egy 55 négyzetméteres felületen, ennek a
kicsinyített mását alakították ki.

MINDENT VITT A CANTEMUS

Ismét öregbítette Nyíregyháza és hazánk hírnevét a
Cantemus Gyermekkórus, ugyanis az 51. Montreux-i Nem-
zetközi Kórusfesztiválon minden lehetséges díjat megnyert
Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy vezetésével. A 16 év
alattiak korcsoportjában elsõ lett a kórus, és a közönségdí-
jat is a nyíregyházi együttes kapta. A gálahangverseny vé-

gén jelentették be, hogy a Nagydíjat is a Cantemus Gyer-
mekkar nyerte el. A Cantemus egyébként ebben az évben
lett 40 éves.

KÖLTÖZÖTT A GYERMEKOSZTÁLY

Megkezdõdött a Jósa András Oktatókórház Gyer-
mekosztályának átköltözése az új Gyermekgyógyászati
Tömb épületébe. Ez a tizenötmilliárd forintból megva-
lósuló Tömbkórház projekt részeként készült el.

Negyedszer is nagy sikert aratott a mosoly és jókedv
napja. Ahoj, salut, hola, és még számos ország köszöné-
sével, na meg persze a HELLÓ NYÍREGYHÁZA-val indí-
totta ezer iskolás, az egész napos programkavalkádot

Nyíregyházán. A város és környezetének turisztikai sze-
zonnyitó eseményén a résztvevõket dr. Kovács Ferenc
polgármester köszöntötte. Összesen 30 601 köszönést
regisztráltak a színes programokkal teli nap végén.

A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ 4 for
Dance telt házas gálamûsorával kezdõdött el a Tánc-
farsang a Móricz Zsigmond Színházban. Nyíregyháza

TÁNCFARSANG

világszerte ismert tánccsoportja az elmúlt egy évtized
legsikeresebb koreográfiáit elevenítette meg a színpa-
don.

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

Most induló, januári sorozatunkban röviden visszapillantunk 2015 eseményeire, a teljesség igénye nélkül. S azért több részben, mert a tavalyi Naplókat újra átlapozva
látszik, hogy a múlt esztendõ is tele volt fontos és érdekes történésekkel.

JANUÁR–ÁPRILISI.
RÉSZ
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Volt békefenntartó, katonai szállítmánykísérõ és kikép-
zõ is. Maga mögött tudhat hat külföldi missziót, vezé-
nyelte a Kossuth téri tisztavatást, jelenleg pedig az MH
Ludovika Zászlóalj parancsnoka. Az eltört kisujja vezet-
te a katonai pályára, ami nemcsak munkája, hobbija, de
élete is lett. Egy katona, aki mindig döntött: még a legne-
hezebb helyzetekben is. Molnár Zsolt ezredessel, a Ma-
gyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának parancsnokával
beszélgettem.

2015 júliusát írtuk, amikor bejárta a világsajtót a hír,
miszerint egy magyar katona lett a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság parancsnokának pentago-
ni képviselõje Washingtonban. A megbízatás a Magyar
Honvédség számára is hatalmas elismerést jelentett, hi-
szen a rendkívül nagy presztízsû beosztást eddig csak be-
folyásos nagy nemzetek katonái töltötték be. A hír hamar
eljutott hozzánk is, az pedig külön büszkeségre adott okot,
hogy kiderült: a tisztséget betöltõ dr. Porkoláb Imre ezre-
des Nyíregyházán nõtt fel és a Vasvári Pál Gimnázium
katonai kollégiumában kötelezte el magát a pálya iránt és
szintén városunkban kezdett el karatézni. Most már 2016-
ot írunk, és egy újabb sikerrõl számolhatunk be. Ehhez
pedig nem is kell olyan messzire utaznunk a történetben.
A Vasvári Pál Gimnázium már említett katonai kollégista
osztályában ugyanis volt még olyan diák, Molnár Zsolt
ezredes, aki ezen a pályán szintén kiemelkedõ eredmé-
nyeket ért el. Kevés olyan tiszt van hazánkban, aki ennyi-
re rendkívülinek mondható missziós pályát tudhat maga
mögött, ráadásul õ az, aki a 2011-ben megalakult MH
Ludovika Zászlóalj parancsnoka is lett.

„ELTÖRT A KISUJJAM”

Amerikai ejtõernyõs jelvény, éles harci bevetés jelvény,
magyar ejtõernyõs jelvény, a legkiválóbb lövészek egyi-
két jelentõ jelvény, amerikai lövész jelvény, ohiói állami
kitüntetések, és az amerikai hadsereg elismerési medál-
ja... Újságíróként csak kapkodtam a fejemet, amikor egy
hideg, téli napon, a Vasvári Pál Gimnázium elõtt Molnár
Zsolt ezredest az egyenruháján lévõ jelvényekrõl kérdez-
tem, amelyekbõl, neki bizony, van bõven. Hamar megér-
tettem, hogy õ nem ezek mennyiségére, sokkal inkább mi-
nõségére lehet büszke. De ne is szaladjunk annyira elõre
a történetben...

– Sokan vannak, akik szülõi indíttatásra választják a
katonai pályát. Én egy egyszerû vidéki családból szárma-
zom, nekem más miatt alakult így az életem. Eredetileg

A VASVÁRI GIMITÕL AZ IRAKI HADSZÍNTÉRIG...

zés nemes értelmében, kék sapkában figyeltük a szemben
álló feleket, írtuk a jelentéseket, járõröztünk. Szarajevó-
ban egy katonai rendfenntartó kontingensnek voltam a
századparancsnoka, ahol felkészültünk arra, hogyha bár-
melyik érintett fél incidenst okoz, akkor mi mentünk a
helyszínre, biztosítottuk, járõröztünk. Az már egy
„katonaibb” jellegû feladat volt – a kéksapkásokéhoz ké-
pest. Ez jelentõsen megváltozott 2004-ben, amikor Irak-
ban teljesítettem szolgálatot, akkor már egy szállítmány-
kísérõ századnak voltam a parancsnoka. A feladatunk az
volt, hogy kísérjük a katonai szállítmányokat különbözõ
bázisok között. Bagdadtól Basrán keresztül mindenhol,
jártam Irakban és persze Kuvaitban. 2005-ben már az ira-
ki katonák kiképzésével, felkészítésével foglalkoztam a
NATO által szervezett kiképzési és támogatási feladatban.
Majd jött Afganisztán, ahol egy amerikai–magyar csoport-
nak voltam a parancsnoka 2009-ben és 2013-ban is. Ott
már teljes mértékig egy afgán katonai alakulat kiképzése,
felkészítése és velük mûveletekben való részvétel volt a
feladat, ami nagyon nehéz volt több szempontból is...
Szembesültünk kulturális vagy éppen logisztikai nehézsé-
gekkel, és természetesen az ellenállók okozta kihívások-
kal. Parancsnokként a döntések meghozatala volt a leg-
fontosabb feladatom és én szeretném azt gondolni, hogy
jó döntéseim voltak, mert a legrosszabb döntés az, ha nincs
döntés. Én mindig döntöttem... és talán disszonánsan hang-
zik, de néha a két rossz döntés közül a kevésbé rosszat
kellett választanom...

Molnár Zsolt jelenleg az MH Ludovika Zászlóaljnál a
leendõ tisztekkel foglalkozik, átadja tapasztalatait, ahol a
fiatalok napközben tanulnak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karán, sõt,
a tanítás után is napirend szerint élnek, kiképzéseken vesz-
nek részt az MH Ludovika Zászlóalj kötelékében, illetve
idõszakonként gyakorlatokon, terepen tökéletesítik tudá-
sukat.

NÉGYSZER VEZÉNYELT

– 1993-ban Budapesten, a Kossuth téri honvédtiszt-
té avatásom után nem gondoltam, hogy én még vala-
ha is ott fogok állni, és részt veszek egy ilyen esemé-
nyen, de mégis sikerült. 2010-ben még résztvevõként,
2011-ben – ekkor még a Hõsök terén –, 2012-ben, majd
2014-ben és 2015-ben már az Országházzal szemben,
mint vezénylõparancsnok állhattam a fiatal hadnagyok
elõtt, és vezényelhettem le a tisztavatást.

– Én adom ki a vezényszót, hogy eskühöz. Érzem,
átjön belõlük az eskü szövege. A parancsnokok magá-
nyosságával ott állok velük szemben, és rendkívül büsz-
ke vagyok a fiatalokra, ez elmondhatatlan érzés. Ke-
vesen vannak, akik ezt megéltük, de remélem, minél
többen lesznek ilyenek.

Molnár Zsolt ezredes hatalmas sikereket tudhat maga
mögött, de sosem felejti el, hogy jutott el idáig. Így nem is
tanácsol mást a jövõ tisztjeinek, a fiatal nemzedéknek,
minthogy: merjenek, és igazán akarják elérni a céljaikat.
Soha ne adják fel és akkor sikerülni fog!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„MOST MEG FOGTOK HALNI”

– Emlékszem, egy alkalommal az ellenállók felszá-
molása volt a feladat egy szûk völgyben. A helyzet nem
volt szerencsés a számunkra, így légi támogatást kér-
tem. A tervezésnél számoltunk ezzel a helyzettel, így
a megfelelõ protokoll szerint „lehívtam” azt, amely
ekkor két A-10-es repülõt jelentett. Az általam
mentorált afgán zászlóalj parancsnokot kértem a tol-
mácson keresztül – tolmácsom dari–angol tolmács volt
–, hogy a saját erõ megjelölése érdekében készítsék
elõ a színes füstjelzõket. Ez biztosította számukra, hogy
õket nem lövik majd a repülõkbõl. Érzékeltem, hogy a
levegõ egy kissé „feszültté” vált... A tolmácsom felém
fordult, és falfehér arccal közölte velem, hogy az af-
gán katonák „elfelejtették” magukkal hozni a füstjel-
zõket. Most mi lesz, kérdezte az afgán parancsnok...
Elsõ reakcióm az volt, hogy „most meg fogtok halni”,
mivel odafentrõl mindenki egy pici pont, nem tudják,
ki a barát, ki az ellenség, vagy nem fognak tûztámoga-
tást adni és így visszafordulnak a repülõgépek, mert
nincs pozitív azonosítás. Ebben az esetben szintén szo-
rult helyzetben lettünk volna, hiszen támadás alatt áll-
tunk. Itt a parancsnoki döntési helyzet: mivel haszná-
lok, vagy ártok a leginkább... 20–30 másodpercem volt
dönteni és még fordítani kellett az afgán parancsnok
felé is, de már közben rádiózzak az amerikai helyette-
semnek, aki a gépek földi irányítását végezte, közben
a repülõk már a légtérben voltak és várták a paran-
csot. Szerencsére sikerült meghoznom a jó döntést, így
füstjelzõ nélkül is meg tudtuk határozni az ellenállók
helyét a pilóták számára, azonnal kicseréltettem a tá-
rakat, hevedereket fényjelzõ lõszerrel megtöltöttekre
és parancsomra „össztüzet” lõttünk az ellenség állá-
saira úgymond „megfestve” az ellenállók állásait a re-
pülésirányító és a repülõk részére. Az A-10-es géppár
így sikeresen végre tudta hajtani a tûztámogatást és a
saját katonák sem sérültek meg. A mûveletet is sikere-
sen befejeztük veszteség nélkül.

ébresztõ, délután kötelezõ szilenciumon vettek részt, ha
vétettek a szabályok ellen, akkor büntetést kaptak, hétvé-
gén pedig csak egyfajta eltávozási könyvvel mehettek haza.

KÜLFÖLDI MISSZIÓK CIPRUSTÓL BAGDADIG

Molnár Zsolt 1993-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai
Fõiskolán Gépesített Lövész Szakon. Ezek után helyezke-
dett el Hódmezõvásárhelyen. Késõbb majd egy évtizedet
szolgált Szolnokon, és három évet Székesfehérvárott, majd
újra Szolnokra került. Volt szakasz-, századparancsnok,
volt ezrednél, mint kiképzési fõnök, dolgozott törzstiszt-
ként és szolgált a Különleges Mûveleti Zászlóaljnál is.
Mindezek mellett külföldi missziói is széles skálán mo-
zognak. Szolgált Cipruson és Szarajevóban, kétszer járt
Irakban, kétszer Afganisztánban is, ahol õ parancsnokolta
az elsõ ott tevékenykedõ amerikai–magyar Mûveleti Ta-
nácsadó és Összekötõ Csoportot.

– Cipruson igazi békefenntartó katona voltam a kifeje-

nem katonának készültem. A nyíregyházi Vasvári Pál Gim-
názium testnevelés tagozatára szerettem volna jelentkez-
ni, de elõtte lett egy sérülésem. Eltört a kisujjam. Mond-
ták, hogy így csak a katonai kollégiumba iratkozhatom
be, majd késõbb átjelentkezem. Egy fél év után azonban
már úgy éreztem, megtaláltam a helyemet és eldöntöttem
akkor, hogy nekem ez kell, katonatiszt szeretnék lenni.

– Nagyon jó emlékeim vannak abból az idõszakból,
hiszen köszönhetõen Gebri Mártának, az osztályfõnökünk-
nek, a mai napig egy összetartó, rendkívül közösségi csa-
pat vagyunk. Az intézményben – katonai kollégiumban –
nõttünk fel. 14 évesen, közel 30 fiú, együtt élt a „nap 24
órájából 24-et”. A tanárok, nevelõtanárok úgy kezeltek
minket, mint leendõ katonákat, tiszteket, esetleg altiszte-
ket – idézte fel a gimnáziumi éveket Molnár Zsolt, aki
hozzátette, egy kis mini katonai rendszer szerint éltek. Volt
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
január 22. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az ér-
vényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D”
épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-
540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:
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A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
január 22. napján (péntek) 1200 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épü-
let I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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AKTUÁLIS

A szabad vizek jege a sportolási, szórakozási lehetõ-
ség mellett komoly veszélyeket is rejthet, ezért a szak-
emberek óvatosságra intik a lakosságot.

Az igazi tél beköszöntével egyre többen veszik elõ kor-
csolyájukat, hogy a befagyott tavakon hódoljanak szen-
vedélyüknek. Szerdai lapzártánkkor azonban még azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy mind a Sóstói-, mind a Bujtosi-
tavon, jégre menni tilos. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a kor-
csolyázók számára a Bujtosi városligetben a játszótér
mögött található záportározót töltötte fel és jelölte ki kor-
csolyázásra. Kérik, a tó jege helyett ezt a mintegy 2000
négyzetméteres, biztonságosabb felületet válasszák, mely-
nek mindössze 40 centiméteres a mélysége. Természete-
sen ez a korcsolyapálya is csak akkor használható, ha a
hõmérséklet tartósan -6 fok alatt marad.

CSAK SAJÁT FELELÕSSÉGRE

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság óvatosságra inti a lakosságot. A jég tulajdonsá-
gainak nem megfelelõ ismerete és a felelõtlen emberi vi-
selkedés miatt ugyanis akár tragédia is bekövetkezhet. A
hatályos jogi szabályozás értelmében szabad vizek jegén
tartózkodni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem
esnek tiltó rendelkezés alá. Alaprendelkezésként TILOS a
szabadvizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látá-
si viszonyok között, jármûvel, a biztonságos munkavég-
zés kivételével, kikötõk és veszteglõhelyek területén, fo-
lyókon és azok mellékágain.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad,

NE TÁNCOLJUNK VÉKONY JÉGEN!

ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
Legalább 8 centiméteres jégvastagság szükséges, de iga-
zából a 12 centiméter vastagságú jég az, amely már akár
egy csoport egyidejû jégen tartózkodására, illetve sporto-
lásra is alkalmas lehet. Aki jégen egy négyzetméternél na-
gyobb léket vág, azt egyméteres magasságban elhelye-
zett, legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíko-
zású korláttal kell ellátni. A kordon megközelítése rendkí-
vül balesetveszélyes! A legkisebb teherbírású az üreges
jég, amely lehet ugyan átlátszó, de belsejében jól látható
légbuborékok képzõdtek. A jégen tartózkodás szabályai-
nak megszegése miatt a rendõr, a közterület-felügyelõ, a
halászati õr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre
felhatalmazott ügyintézõje figyelmeztetést alkalmazhat,
5000–50 000 forintig terjedõ helyszíni bírságot szabhat

ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár
150 000 forintig terjedõ pénzbírságot is kiszabhatnak.

ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG

Még napokkal a frissen leesett hó után is lehetett
találni olyan járdát, amit nem tisztítottak le. Pedig ez
az ingatlan tulajdonosainak, vagy az azokat bérlõk fel-
adata. A Közterület-felügyelet munkatársai ellenõrzik,
hogy mindenki betartja-e a kötelezettségét. Bodrogi
László, a Közterület-felügyelet vezetõje elmondta, elõ-
ször csak figyelmeztetik az ingatlantulajdonosokat a
hiány pótlására. Aki viszont ennek ellenére sem taka-
rít, az bírságra számíthat.
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ÉLETTÖRTÉNETEK
December 18-án a városháza Bencs-termében tartot-

ták az „Élettörténetek Nyíregyházán!” címû pályázat ün-
nepélyes eredményhirdetését. Az elsõ három helyezett
díját és a három különdíjat dr. Ulrich Attila alpolgármes-
ter adta át a legjobb pályamûveket benyújtó nyugdíja-
soknak.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az
Idõsügyi Tanács kezdeményezésére és együttmûködésé-
vel „Élettörténetek Nyíregyházán!” címmel pályázatot
hirdetett nyíregyházi lakóhelyû nyugdíjasok számára.
Olyan írott pályamûvek (történetek) beadását várták, ame-
lyek a pályázó nyugdíjas személyéhez, családi, vagy Nyír-
egyházán történt eseményekhez, a gyermekkor megélé-
séhez vagy a városban lezajlott történelmi pillanatokhoz
kapcsolódnak.

A legjobbak között volt, amelyben a málenkij robotról,
vagy az országból való menekülésrõl, tanár-diák szere-
lemrõl, születésnapi meglepetésrõl, vagy gyermekkori él-

ményekrõl írtak le Nyíregyházához kötõdõ igaz történe-
teket. Dr. Ulrich Attila alpolgármester bejelentette, hogy
az önkormányzat a díjazott pályamûveket 2016-ban egy
kiadványban jelenteti meg. A pályázat nyerteseinek dr.
Kovács Ferenc polgármester Bencs László Arany Emlék-
érmet és Bencs László Emléklapot adományozott.

Bencs László Arany Emlékérem kitüntetést vett át:
1. helyezett: Dr. Figula Györgyné.
2. helyezettek: Tölgyesi Józsefné és Szabó Veronika.
3. helyezett: Molnár Józsefné.

Bencs László Emléklapot vett át három különdíjban
részesülõ pályázó: Takács László, Tilki Jánosné, dr. Fa-
zekas Árpád.

2016 elsõ napján már 29. alkalommal rendezték meg
a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport
hagyományos újévi koncertjét a Bem József Általános Is-
kolában. A hangversenyt látványos koreográfiák színesí-
tették.

Az újévi koncert a mediterrán jegyében zajlott, a hang-
versenyen Bakó Levente, a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjével kitüntetett, Liszt-díjas trombitamûvész, karmes-
ter vezényletével csendültek fel francia és olasz zeneszer-
zõk mûvei. Elhangzott Kéler Bélától a Francia vígjáték,
Fucsik Álomkép keringõje, a Parasztbecsület Intermezzó-

ÚJ ÉV, RÉGI DALLAMOK

ja, a Monti Csárdás, a Párizsi karnevál és egy részlet
Rodrigez gitárversenyébõl. A zene mellett a koncerten a
látvány is nagy szerepet kapott, közönség elé léptek a Sza-
bolcsi Koncert Fúvószenekar mazsorettcsoportjai, a Fanat-
X Tánccsoportból újjáalakult társastánccsoport és a
Primavera Balettegyüttes.

KONCERT AZ NYTV-N IS
Az újévi koncertet a Nyíregyházi Televízióban is meg-

tekinthetik szombaton 19.30-tól. Ismétlés: vasárnap
8.30.

TÛZIFÁT KAPOTT
A Nyíregyházi Rendõrkapitányság Érkerti Rendõrõrse

január 4-én kapott bejelentést egy magát megfelelõen el-
látni képtelen asszonyról, aki nem rendelkezett tüzelõvel.
A mielõbbi segítség érdekében a rendõrök felvették a kap-
csolatot a nyíregyházi önkormányzattal. Az összefogás
eredményeként a városüzemeltetõ cég másnap öt mázsa
összehasogatott tûzifát szállított házhoz a nõnek, akit a
körzeti megbízottak a késõbbiekben is rendszeresen fel-
keresnek – police.hu.

A legjobbakat példaként állítva, immár negyedik alka-
lommal hirdették ki a Rádiós és Kamera Korrektúrát, a
Hangok és Képek versenyének legjobbjait december 21-
én este Budapesten.

A szórakoztató reggeli mûsorok közül a 99,4 Sunshine
FM Keltetõ címû mûsora a Lakihegy Rádió Süss fel nap! és
a 89,5 Music FM Önindító címû mûsorát megelõzve bi-
zonyult a legjobbnak, az arculatot tekintve pedig az elõ-
kelõ második helyen végzett a nyíregyházi székhelyû rá-
diócsatorna. Balogh Béla, a Sunshine Rádió Kft. ügyveze-
tõje a díjátadót követõen így nyilatkozott:

„Fontos minden szakma számára az elismerés, de kü-
lönösen értékes ez akkor, ha egy helyi rádió veheti át az
elsõ díjat az országos mezõnyben. Rendkívül büszke va-
gyok a kollégáimra, akiknek sokoldalúbbnak és felkészül-
tebbnek kell lenniük ahhoz, hogy olyan mûsort szolgál-
tassanak a hallgatóknak egy vidéki rádiónál, mellyel fel-
veszik a versenyt az országos médiumokkal. Ezek a díjak

A SUNSHINE FM REGGELI MÛSORA A LEGJOBB

azt is bizonyítják, hogy beérett a néhány éve elkezdett
arculatváltása a csatornának, mely a jövõben minden te-
rületen folytatódik. A 99,4 Sunshine FM 2016-ban is új-
donságokkal várja korábbi és leendõ hallgatóit.”

Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság 2015. december végén,
illetve január elsõ hetében 20 használt autóbusz beszer-
zésével, továbbá 9 – korábban bérbe adott – autóbusz
menetrend szerinti közlekedésbe történõ visszaállításá-
val növelte az utaskiszolgálás színvonalát a régióban.

KORSZERÛSÖDIK AZ AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁNY
A 20 használt autóbusz elsõsorban a távolsági vonala-

kon állt az utazóközönség szolgálatába. Nyíregyháza te-
kintetében az alábbi viszonylatokon találkozhatnak ve-
lük: Debrecen–Nyíregyháza, Tiszaújváros–Eger–Nyíregy-
háza, Nyíregyháza–Eger.

ALACSONY PADLÓ ÉS KLÍMA

Nyíregyháza helyi közlekedésében is korszerûsödik az
autóbusz-állomány. Kiemelt nagyjavítás során felújított 9
MAZ típusú helyi kivitelû jármû váltja ki a magasabb élet-
korú autóbuszokat a megyeszékhelyen. Ennek célja a szol-
gáltatás szintjének és megbízhatóságának növelése, ezál-
tal a közszolgáltatási szerzõdésben rögzített menetrend
mind teljesebb, lehetõség szerint eltérés nélküli teljesíté-
se. A 12 méteres autóbuszok alacsony padlóval, 3 ajtóval
és klímával rendelkeznek.

JÁTÉKBAN A DENEVÉREK
Denevérek szállták meg Nyíregyházán a Móricz

Zsigmond könyvtár gyerekjátszóját, a Csiriptanyát. A
hideg elõl menekülõ emlõs szárnyasoktól speciális
állatmentõk tisztították meg a könyvtár II. emeleti ter-
mét. A játszótér rendbetétele után – vélhetõen a jövõ
hét közepén – indulhatnak újra a foglalkozások – tá-
jékoztatta a sajtót a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója, Tomasovszki Anita.



Görögország, Franciaország, Lettország és Magyaror-
szág vett részt az U21-es férfi röplabda VB selejtezõn,
melyet Nyíregyházán tartottak. A magyar válogatott jól
szerepelt, Lettországot és Görögországot is legyõzte a cso-
portban, a franciáktól viszont 3–0-ra kikaptak, így nem
jutottak ki a világbajnokságra.

FEBRUÁR

SENIOR ÚSZÓVERSENY

Sóstón rendezték a Senior Úszóverseny sorozat egyik
állomását. Az 50 méteres medencében több kategóriában
mérték össze erejüket a versenyzõk, akik az ország kü-
lönbözõ pontjairól érkeztek, de voltak úszók külföldrõl is.
A nyíregyházi dr. Szokol Dianna teljesítette a VB kvalifi-
kációs szintet, késõbb pedig a kazanyi világbajnokságon
két érmet is szerzett.

EREDMÉNYEK SPORT

2016. JANUÁR 8.14

NYÍREGYHÁZI SPORTTÖRTÉNÉSEK 2015

ELKEZDÕDÖTT A FELKÉSZÜLÉSÉRKEZÕ ÉS TÁVOZÓ

A korábbiakhoz hasonlóan most is összefoglaljuk, mi
történt az elmúlt esztendõben. A sport területén moz-
galmas év volt 2015, játszottak VB selejtezõt Nyíregy-
házán, ezúttal is volt streetball fesztivál, és egy sporto-
lónk már kvalifikálta is magát az olimpiára. Íme az elsõ
fél év.

JANUÁR

VB SELEJTEZÕ NYÍREGYHÁZÁN

MÁRCIUS

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓ

Helebrandt Máté számára egy nagy sorozat kezdõdött
a fedett pályás bajnoksággal. Hét rangos nemzetközi ver-
seny várt a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglójára 20 ki-
lométeren, így a fedett pályás bajnokságon az 5 kilométer
sprintszám volt a számára, és magabiztosan megvédte cí-
mét. Késõbb teljesítette az olimpiai kiküldetési szintet, és
negyedik lett az Universiadén.

MÁJUS

SAKKPALOTA A KAZINCZYBAN

ramot már egy ideje használja a nyíregyházi intézmény,
és jók a tapasztalatok. A sakkbajnok személyesen adta át
hivatalosan a Sakkpalota címet.

KIZÁRTÁK A SZPARIT

Nemcsak a Nyíregyháza Spartacus vezetése, hanem a
szurkolók is csalódottak az MLSZ Licencadó Bizottságá-
nak döntése nyomán, melynek következtében a Szpari bár
kiharcolta az NB I-ben maradást, nem kapta meg az indu-
lási jogot. A csapat a következõ szezonban csak az NB III-
ban indulhatott el.

DIÁKOLIMPIAI DÖNTÕ

Nem akármilyen mezõny érkezett az V. korcsoportos
kézilabda diákolimpiai döntõre. A fiúknál többek között a
Szeged, a Veszprém, a Balatonfüred, a lányoknál a Gyõr,
a Vác és a Debrecen is komoly játékerõt képviselt. Mind-
két nemnél voltak szabolcsi együttesek is, a lányoknál a
Mátészalka, a fiúknál a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimná-
zium együttese jutott az országos döntõbe.

ADIDAS STREETBALL

Sakkpalota referencia intézmény lett a Kazinczy isko-
la. A Polgár Judit által kidolgozott képességfejlesztõ prog-

Kõbánya után az Adidas Streetball Fesztivál második
állomása Nyíregyháza volt. Május 30-án ismét kosárpa-
lánkokkal és játékosokkal telt meg a Kossuth tér. Több mint
kétszáz résztvevõje volt az eseménynek a különbözõ ka-
tegóriákban, a legnagyobb csata pedig a B33-ban zajlott,
mely rövidesen olimpiai sportág lehet. A tét a budapesti
döntõbe kerülés volt.

Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Nyír-
egyháza Spartacus. A labdarúgócsapat tagjai hétfõn or-
vosi vizsgálaton vettek részt, majd a héten edzéseket ve-
zényelt a szakmai stáb.

Kötélnek álltak a Nyíregyháza Spartacus futballistái. A
játékosok TRX edzésen vettek részt, ahol az eszköznek
köszönhetõen saját testsúlyukat használva alaposan meg-
dolgoztathatták valamennyi izmukat. Hétfõn egy tüzetes
orvosi vizsgálaton jártak a keret tagjai, és az adatokból
kiderült, hogy jó fizikai állapotban tértek vissza a szabad-
ságról.

– Látszik, hogy nemcsak pihenéssel töltötték az idõt a
játékosok, hanem mozogtak is. Nem lesz ráhangolás, el-
kezdtük a fizikai terhelést. Egykoron játékosként nem ked-
veltem ezt az idõszakot, most viszont már edzõként alig
vártam, hogy elkezdõdjön a felkészülés – mondta Mátyus
János vezetõedzõ.

Szombaton már edzõmeccset játszik a csapat 10 órától
Örökösföldön a Nyírbátor ellen, és több próbajátékos is
pályára léphet. A klub vezetése szeretné megerõsíteni a
keretet, de nem könnyû megfelelõ játékost igazolni.

– Ilyenkor csak olyan labdarúgókat lehet szerzõdtetni,
akire máshol nem számítanak. Vagy azért, mert sérülés
után kellene felépíteni, vagy mentálisan gyenge, vagy olyan

erõs a keret egy élvonalbeli klubnál, hogy nem fér be a
játékos az elsõ csapatba. Közülük kell kiválasztani azt a
3-4 futballistát, akik nekünk erõsítést jelenthetnek, szem
elõtt tartva a következõ szezont is – mondta Brekk János
alelnök.

Szerzõdést bontott feladójával a Fatum-Nyíregyháza.
Erdõs Zsófiával, a nõi röplabdacsapat elõkészítõjével
egyeztettek a vezetõk, és a posztra új játékost keresnek.

– Zsófi a fõiskolai tanulmányait helyezte elõtérbe,
amit mi elfogadunk, de a céljaink eléréséhez egy olyan
játékosra van szükségünk, akinek a röplabda az elsõ.
Folyamatosan keresünk a posztra új játékost, de idény
közben nem könnyû találni. Magyarországon nincs je-
lenleg olyan elõkészítõ, aki megfelelne és szerzõdtet-
hetõ, így kénytelenek vagyunk légióst igazolni. Addig
Sitku Tamarának kell ellátnia ezt a feladatot – mondta
Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

Ütõ posztra viszont érkezett egy új játékos Kovács
Edina személyében. Õt évek óta szerette volna szer-
zõdtetni a klub, most sikerült átcsábítani Miskolcról,
kedden a Vasas elleni MEVZA meccsen debütálhatott
hazai pályán. A csapatra mozgalmas hét várt, csütörtö-
kön a horvát Porec érkezett a Közép-Európai Ligában,
vasárnap pedig a Röpke SE-t fogadja bajnokin a Nyír-
egyháza.

A csapat a következõ hetekben hazai környezetben
készül, és több edzõmeccset is játszik, majd január 22-
étõl tíz napig Törökországban lesz edzõtáborban. Az elsõ
tétmérkõzést február 10-én vívja a csapat a Debrecen el-
len, a Magyar Kupa következõ fordulójában.

Január 9., szombat 18.00 Bem iskola, Marso-Nyíregy-
háza–Zalaegerszeg férfi kosárlabda-mérkõzés
Január 10., vasárnap 16.00 Bem iskola, Fatum-Nyír-
egyháza–Röpke SE nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Január 10., vasárnap 20.00 Fatum-Nyíregyháza–Röp-
ke SE nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 9., szombat 19.00 Az ördög, Bérletszünet,
Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
Január 11., hétfõ 19.00 Taurin trauma, Zrínyi „C” bér-
let, Krúdy Kamara
Január 12., kedd 19.00 Taurin trauma, Zrínyi „D” bér-
let, Krúdy Kamara
Január 13., szerda 14.00 A mumus, Kuka bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Az egérfogó, Széchenyi „C” bérlet, Krúdy Ka-
mara
Január 14., csütörtök 14.00 A mumus, Morgó bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Széchenyi „D” bérlet, Krúdy Ka-
mara
Január 15., péntek 14.00 A mumus, Pókember bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Az egérfogó, Bérletszünet, Krúdy Kamara
22.00 Párnaember (16), Bérletszünet, MÛvész Stúdió

ALFÖLDI
SZECESSZIÓ

Az Alföldi szecesszió
címû kiállítás a Nyíregy-
házi Városvédõ Egyesü-
let Beszélgessünk váro-
sunkról c. programjának
következõ rendezvé-
nye. Megnyitó: január
13-án 16 órakor a Mó-
ricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban.
A kiállítás a kiskunfél-
egyházi Kiskun Múze-
umban mutatkozott be,
vándorútjának elsõ ál-
lomása Nyíregyháza,
ahonnan Nyírbátorba
szállítja a Bátori Múzeum.
Bõvebben: www.nyir-
egyhaza.hu.

TÖBBET ÉSSZEL. A Burattinó Bábszínház elõadása: ja-
nuár 9-én 16.00: Többet ésszel... Helyszín: Korzó Bevá-
sárlóközpont 2. emelet.

EMLÉKEZÉS. A Trianon Társaság és a Rákóczi Szövetség
Nyíregyházi Szervezetei január 12-én 14.00 órakor emlé-
keznek meg a doni harcok megyebeli hõseirõl Nyíregy-
házán, a Hõsök terén. Emlékbeszédet tart: dr. Bene János.

KALAND OLD ROCK. A Bencs Villa programjai: janu-
ár 12-én 17.00 óra: A Kaland Old Rock zenekar évadnyi-
tó koncertje sok vendégmûvésszel. Közremûködik: dr.
Granville Pillar, Király István, Bogáti László, dr. Berta Lász-
ló, Joó László és Szálkai Sándor. Mûsoron: Beatles-, Rolling
Stones-, Shadows-, Bee Gees-, Elvis Presley-slágerek. 15-
én 17.00 óra: Líraiság a népzenében – Aros Lilla Kitti elõ-
adása. Közremûködik: Simon Józsefné népdalénekes, a
Röpülj, páva verseny 1970-es gyõztese, a Népmûvészet
Mestere, valamint Krajcsó Bence citeramûvész, a Nép-
mûvészet Ifjú Mestere, Takács Ildikó, Kiemelt Nívódíjas
népdalénekes, Fekete Krisztina, a Görice zenekar brácsá-
sa, Jeremiás Ádám, a Bakator zenekar prímása, Horváth
Béla diák (Mûvészeti SZKI).

TRÉNING FELNÕTTKÉPZÉSRÕL. Január 21–február 25-
éig csütörtöki napokon 10.00 és 17.00 óra között a fel-
nõttképzés aktuális változásairól tart tréninget Kormos
Mónika felnõttképzési szakember a Váci Mihály Kulturá-
lis Központban. A létszám korlátozott. Jelentkezési határ-
idõ: január 14. Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822.

RAJZKIÁLLÍTÁS. A ZOOM Egyesület és a NYÍR-DIABET
Egyesület rajzkiállítása nyílik január 16-án 11.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központban. A program egy orszá-
gos rendezvénysorozat nyíregyházi állomása, amelynek
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a gyerekekre,
akik a korunk népbetegségének számító diabétesszel küz-
denek, s amely egyben nagy terhet jelent az érintett csalá-
doknak is. A kiállítási anyag olyan gyerekrajzokból állt
össze, amelyet egészséges és beteg gyerekek készítettek
jótékonysági céllal. A tárlat január 26-áig naponta 9.00 és
19.00 óra között várja a látogatókat. Információ: 42/411-
822.

GOMBÓC BULI címmel a Gombóc Együttes interaktív
zenés gyerekmûsora január 17-én 11.00 órától vár kis és
nagy „gombócokat” a Váci Mihály Kulturális Központ szín-
háztermében. Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. január 12., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-
mon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

 
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. január 12., 16.30 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca 2.

(Egészségház, 1. em.).

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY NYÍREGYHÁZI PLÉBÁNOS EMLÉKÉRE
190 évvel ezelõtt, 1825. december 27-én,

Szamosújvárott született Verzár István, Nyíregyháza ró-
mai katolikus plébánosa. Tanulmányait Budapesten vé-
gezte, 1849-ben szentelték pappá. Káplánkodott Nagy-
Iványon és Kisvárdán, majd Nyírbaktán és Pócspetriben
volt plébános. Minden szolgálati helyén elnyerte a hí-
vek tiszteletét és szeretetét. 1876-ban alesperessé vá-
lasztották.

1879-ben helyezték Nyíregyházára. Húsz évvel ké-
sõbb, 1899. szeptember 17-én mutatta be híveinek kö-
zösségében aranymiséjét. Paptestvérei köszöntõjükben
az ünnepelt kifejezésére juttatták, hogy szolgálati ideje
alatt közbecsülést vívott ki személyének, tiszteletet ne-
vének és állásának. Kiemelték továbbá, hogy a vegyes
vallású helyeken tevékenykedõ paptársai szívébe a
„béke olajágát” ültette a más felekezetû hívek és lelké-
szek iránt. Nevéhez fûzõdnek a királytelki, a nagyhalá-
szi és a demecseri új templomok, a nyíregyházi, orosi,
kótaji és napkori új iskolák. Ajándékul egy 100 forintos
iskolai alapítványt tettek a nevére, a nyíregyházi höl-
gyek pedig egy díszes misemondó ruhával lepték meg.

Nagy szerepe volt a Samassa egri érsek által kezde-
ményezett új templom felépítésének az elõkészítésében
is. 1902. július 23-án még részt vett az alapkõ letétel-
ében, azonban a templom felszentelését már nem ér-
hette meg. 1903. június 1-jén hunyt el. „Jóságos szelíd-
ség, türelmetesség felekezeti tekintetekben is, s a csen-
des, derûs társas élet szeretete voltak nemes lényének
legfõbb vonásai.” Utódául az egri érsek Petrovits Gyula

esperest nevezte ki.
Verzár Istvánt az Északi temetõben helyezték örök

nyugalomra. Neve egy emléktáblán olvasható, amelyet
2001-ben a régi római katolikus parókia épületére he-
lyeztek el. Ezen az Énekes Jánossal közös emléktáblán
olvashatjuk Verzárról, hogy õ volt „a régi épület eme-
letre építésének, bõvítésének kezdeményezõje és vég-
rehajtója, az 1904-ben felszentelt új templom felépíté-
sének elõkészítõje, a város számos elesett szegény csa-
ládjának és minden szociális gondozással foglalkozó in-
tézményének fáradhatatlan támogatója”.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. és Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. január 7. és ja-
nuár 23. között karácsonyfagyûjtô akciót szervez. Az akció két
hete alatt minden egyes – Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1.
sz. alatti Hulladékudvarokba – beszállított karácsonyfáért sors-
jegyet kapnak a résztvevôk, amivel sorsoláson vesznek részt, és
ajándékokat nyerhetnek.

Az ajándékokat január 23-án 14 órától sorsoljuk ki a Korányi F.
u. 3. sz. alatti Hulladékudvarban, ahová minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk!

A Hulladékudvarok hétfôtôl péntekig 7 órától 17 óráig, szom-
baton 8 órától 14 óráig nyitva, vasárnap zárva tartanak.

Az akció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alapjának támogatásával valósul meg.

További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508,

fax: +36-42/594-501
E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Karácsonyfáért
ajándék!


